
KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
Adres  : Meşrutiyet Cad. No:29/17 06420 Y.Şehir / ANKARA     Y.M.M.  : Sakıp ŞEKER 

Vergi Dairesi      : Çankaya V.D.         Bağlı Olduğu Oda : Ankara YMM Odası (861)  

Vergi Kimlik No: 4960020316         Sicil No           : 06102016 

Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43       Mühür No           : 898 

Fax : (312) 417 66 73          E-mail           : kanitymm@kanitymm.com.tr               

SİRKÜLER 2013 / 11                                        Ankara, 28.02.2013   
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 

 1) Tavuk Eti Toptan Satışlarında KDV Oranı %1’den %8’e Yükseltildi.  

 24.02.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

KDV oranlarının yer aldığı (I) sayılı Listenin  3.sırasına, “02.07 pozisyonu ve 02.09.90.00.00.00 

gümrük tarife istatistik pozisyonu numarasında  yer alan mallar hariç” ibaresi eklenmiş olu, (II) sayılı 

Listenin “A) Gıda Maddeleri” başlıklı bölümünün 1.sırasının (b) bendine “02.07 pozisyonu ve 

0209.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonu numarasında yer alan mallar” ibaresi eklenmiştir.  

 Buna göre, daha önce %1 oranında KDV’ne tabi olan tavuk eti (sakatatı dahil) toptan satışları 

25.02.2013 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır. Diğer bir ifade ile tavuk etinin 

toptan ve perakende satış aynı oranda, yani %8 oranında KDV’ne tabi olacaktır.  

 2) Kurşun Teslimleri KDV Tevkifatına Tabi Tutulacak 

 26.02.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 122 no’lu KDV Genel Tebliği ile yapılan 

açıklamalara göre bakır, çinko, alüminyum gibi külçe  “kurşun” teslimleri de 1 Mart 2013 tarihinden 

itibaren 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.  

Ayrıca, bakır, çinko, alüminyum alaşımlarından mamul, anot, katot, granül, filmaşin, profil, 

levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve 

alaşımlarından mamul tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun 

monoksit, kırmızı oksit ve benzerinin alımında alıcılar 5/10 oranında KDV tevkifatı yapmak 

zorundadır. Bu oran daha önce bakır, çinko ve alüminyum mamullerinin tesliminde   7/10 olarak 

uygulanmaktaydı.  

 3) İstisnadan vazgeçilmesi halinde hurda satışlarında KDV tevkifatı oranı 9/10’dan 5/10’a 

indirilmiştir.  

 4) Öte yandan 117 no’lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen kısmi tevkifat kapsamındaki 

mahsuben iade taleplerindeki 2.000 TL’lik had 4.000 TL’ye, inceleme ve YMM raporsuz nakden iade 

taleplerindeki 2.000 TL’lik had 4.000.-TL’ye yükseltilmiştir.  

 Saygılarımızla.  

 KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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